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In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. 
Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een 
visum goed te laten verlopen.

Vreemdelingen die voor een kort verblijf (maximaal 3 maan
den) naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van 
hun nationaliteit, een visum nodig. Een visum is één van de 
voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland 
en de andere Schengenlanden (België, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland). Het is ook 
mogelijk dat een visum wordt beperkt tot één of meerdere 
Schengenlanden (territoriaal beperkt visum). In die gevallen 
is het verblijf alleen toegestaan op het grondgebied van één 
of meerdere aan gewezen Schengenlanden.

De Nederlandse overheid toetst of u in aanmerking komt 
voor een visum kort verblijf. De toegangsvoorwaarden zijn 
terug te vinden in de Visumcode en het daarbij behorende 
Praktisch Handboek, de Schengengrenscode en in de 
Nederlandse Vreemdelingenwet.

Houdt u er rekening mee dat de aanvraag enige tijd in 
beslag neemt. Vraag een visum op tijd aan en boek uw reis 
nooit definitief vóór u zeker weet of u het visum krijgt.  
U kunt een aanvraag maximaal 3 maanden voor de geplande 
reis indienen.

In deze publicatie staat wat u moet doen om uw visumaan
vraag goed te laten verlopen.

1.
Waarom deze publicatie?
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Deze publicatie is bedoeld voor vreemdelingen die voor een 
periode van maximaal 3 maanden naar Nederland willen 
komen en afkomstig zijn uit een visumplichtig land.  
Welke landen visumplichtig zijn, leest u in bijlage 1.  
Alle personen met de nationaliteit van één van deze landen, 
hebben een visum nodig voor alle Schengenlanden.  
Dit geldt overigens niet als deze personen een verblijfsdocu
ment hebben dat is afgegeven door een ander Schengen
land én is opgenomen in bijlage 2 van het Praktisch 
Handboek, of wanneer deze personen een visum voor lang 
verblijf (Dvisum) hebben dat is afgegeven door een ander 
Schengenland. De meest recente gegevens zijn te vinden op 
www.minbuza.nl.
Als u de nationaliteit hebt van een land dat niet visumplichtig 
is (bijlage 2) kunt u vrij in het Schengengebied, waaronder 
Nederland, verblijven voor een periode van maximaal  
3 maanden. In hoofdstuk 7 leest u wat u verder moet doen 
bij aankomst in Nederland. U hoeft dan de overige hoofd
stukken van deze publicatie niet te lezen.

De publicatie informeert u over de regels die gelden voor 
het verkrijgen van een visum kort verblijf, de te volgen stap
pen en documenten die u nodig hebt. Lees deze publicatie 
goed door, zodat u weet welke stappen u moet nemen en of 
u de juiste documenten hebt. Welke documenten u nodig 
hebt, hangt af van het doel en de duur van uw verblijf.  
Hebt u niet de juiste documenten? Dan kan dat de behande
ling van uw aanvraag vertragen. Het kan ook leiden tot een 
afwijzende beslissing.

Let op! Als u meerdere nationaliteiten (en paspoorten) bezit, wordt de 
visumplicht bepaald door het reisdocument waarmee u wilt reizen.

U kunt zelf kiezen met welk reisdocument u reist. Het is 
voor de Nederlandse overheid niet van belang of u reist op 
het paspoort van het land waar u woont. Als u een reisdocu
ment voor vreemdelingen en vluchtelingen hebt, dat is 
afgegeven door derde landen, dan hebt u een visum nodig, 
wanneer u de nationaliteit bezit van een visumplichtig land. 
Een uitzondering geldt voor personen met een reisdocu
ment voor vluchtelingen dat is afgegeven door één van de 
lidstaten van de EU, één van de lidstaten van de EER 
(Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of Zwitserland.  
In deze gevallen hebt u geen visum nodig.

Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven?  
Dan is de inhoud van deze publicatie niet op u van toepas
sing. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfs
vergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) 
vindt u in de publicatie ‘Verblijf in Nederland’.  

De publicatie kunt u bestellen via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. 
plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), 
downloaden via www.ind.nl of afhalen bij een INDloket. 
Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer is 
vanuit Nederland niet bereikbaar).

2.
Voor wie is deze publicatie bedoeld?
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Een visum is een sticker die wordt aangebracht in uw reis
document (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan 
dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat 
tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is 
geldig voor een bepaalde periode (maximaal  3 maanden). 
Het bezit van een visum is geen garantie dat u daadwerkelijk 
tot Nederland wordt toegelaten. Op Schiphol, of een andere 
grenspost, kan ook controle plaatsvinden op uw reisdoel  
en uw financiële middelen. Neem altijd de benodigde infor
matie en documenten mee op uw reis naar Nederland.  
Dit voorkomt vertraging en andere ongemakken aan de 
grens. Denk daarbij aan een kopie van het (gelegaliseerde) 
bewijs van particuliere logiesverstrekking en, indien van 
toepassing, een kopie van de garantverklaring van uw refe
rent of garantsteller. Wat u verder moet doen bij aankomst 
in Nederland, kunt u lezen in hoofdstuk 7.

Er bestaan twee soorten visa kort verblijf.

A-visum: transitvisum voor luchthavens
Voor een aantal nationaliteiten geldt de transitvisumplicht 
voor luchthavens. Dit visum is nodig als u tijdens een inter
nationale vlucht naar een land buiten het Schengengebied 
een tussenlanding maakt op een Schengenluchthaven  
(bijvoorbeeld Schiphol). U mag tijdens deze tussenlanding 
de internationale zone van de luchthaven niet verlaten. 
Het transitvisum voor luchthavens geeft dan ook geen toe
gang tot het Schengengrondgebied. In bijlage IV van de 
Visumcode en bijlage 7A van het Praktisch Handboek vindt 
u de lijst van landen waarvan de onderdanen voor alle 
Schengenstaten een transitvisum nodig hebben. In bijlage 
7B van het Praktisch Handboek vindt u enkele landen waar
van de onderdanen in ieder geval voor België, Nederland en 
Luxemburg een transitvisum nodig hebben.
Als u de nationaliteit hebt van een land waarvan de onder
danen een transitvisum voor luchthavens nodig hebben en 
u bent in het bezit van een geldig visum voor de EU, de EER, 
Canada, Japan of de Verenigde Staten van Amerika, dan bent 
u van deze transitvisumplicht vrijgesteld.

C-visum: visum kort verblijf voor maximaal 3 maanden 
(90 dagen)
Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen wor
den aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, toerisme, zaken
bezoek, vrienden of familiebezoek, deelname aan congres
sen of sportevenementen, of doorreis.

Let op! In een periode van 6 maanden mag een visumplichtige vreem
deling maximaal 3 maanden (90 dagen) in het Schengengebied ver
blijven. Een vreemdeling kan niet, nadat hij 3 maanden (90 dagen) 
achtereen in Nederland is geweest, bij terugkomst aansluitend een 
nieuw visum kort verblijf verkrijgen. Anders zou er sprake kunnen zijn 
van ‘verkapt’ lang verblijf (verblijf langer dan 3 maanden). Voor lang 
verblijf is een mvv vereist.
 
Let op! Als u met een visum kort verblijf Nederland bent ingereisd, kunt 
u hiermee geen verblijfsvergunning krijgen. Voor een verblijfsvergun
ning moet u terug naar uw land van herkomst of land van bestendig 
verblijf om bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een mvv aan 
te vragen.

3.
Wat is een visum kort verblijf?

Land van bestendig verblijf
Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer 
dan 3 maanden legaal mag verblijven op grond van een 
verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel.
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Als u een visum kort verblijf wilt aanvragen, gelden de vol
gende algemene voorwaarden:

Uw paspoort (reisdocument) moet ruim geldig zijn. Op het •	
moment van de aanvraag moet het paspoort 3 maanden 
langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode. 
Daarnaast mag het paspoort niet ouder zijn dan 10 jaar.
Er mag geen sprake zijn van een risico op illegale immi•	
gratie (vestigingsgevaar, tijdige terugkeer onvoldoende 
gewaarborgd). Bij de beoordeling of er sprake is van een 
gevaar voor illegale immigratie, spelen meerdere factoren 
een rol. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of u een sterke 
sociale en/of economische binding hebt met uw land van 
herkomst of land van bestendig verblijf.
U moet uw reisdoel voldoende aannemelijk maken.  •	
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5.
U moet over voldoende middelen van bestaan beschik•	
ken. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5.
U mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de •	
binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de inter
nationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. 
Bij het openbare orde criterium speelt onder meer een rol 
of u eerder bent veroordeeld voor of wordt verdacht van 
het begaan van een strafbaar feit. 
U mag niet vermeld staan op de lijst te weigeren personen.•	
U moet in het bezit zijn van een toereikende en geldige •	
medische reisverzekering. Meer informatie hierover vindt 
u in hoofdstuk 6.

4.
Algemene voorwaarden
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Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal 
documenten nodig. U moet deze documenten bij het indie
nen van de aanvraag laten zien. Het gaat onder meer om de 
volgende documenten:

Geldig paspoort (reisdocument).•	
Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisdoel. •	
Dat kan bijvoorbeeld een door de gemeente in Nederland 
gelegaliseerd bewijs van particuliere logiesverstrekking 
van vrienden of familie zijn. Gebruik hiervoor altijd het 
standaard formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of 
logiesverstrekking’. Dit formulier kunt u down loaden via 
www.ind.nl of www.minbuza.nl.  
Let op! De handtekening(en) op het formulier moet(en) worden 
gelegaliseerd bij de gemeente. 
Andere voorbeelden zijn: een hotelreservering (als er 
geen referent is opgegeven), een uitnodiging van een in 
Nederland gevestigd bedrijf (bijvoorbeeld bij een zaken
bezoek) of een tewerkstellingsvergunning. Voor artiesten 
geldt dat zij geen tewerkstellingsvergunning nodig heb
ben als zij korter dan 4 weken in Nederland verblijven.
Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende middelen •	
van bestaan hebt voor uw verblijf in Nederland, doorreis 
en/of terugreis. 
Bijvoorbeeld door één of meer bankafschriften of reis
cheques te laten zien of met contant geld aan te tonen dat 
u over minimaal € 34, per persoon per dag beschikt tij
dens de duur van uw visum.
Een garantverklaring.  •	
Dit is een verklaring dat een familielid of een andere  
relatie garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is 
alleen nodig als u niet over voldoende middelen van 
bestaan beschikt. De uitnodigende partij (referent in 
Nederland) of een derde moet in dat geval een garant
verklaring invullen en ondertekenen. Gebruik hiervoor 
altijd het standaard formulier ‘Bewijs van garantstelling 
en/of logiesverstrekking’. Dit formulier kunt u down
loaden via www.ind.nl of www.minbuza.nl.  
Let op! De handtekening(en) op het formulier moet(en) worden 
gelegaliseerd bij de gemeente. 
Uit deze garantverklaring met bijbehorende stukken (bij
voorbeeld recente loonstrookjes en kopie arbeidscon
tract) moet blijken dat de garantsteller over voldoende en 
duurzame middelen van bestaan beschikt. Deze verkla
ring moet u bij de ambassade of het consulaat laten zien. 
Onder voldoende middelen van bestaan wordt bedoeld 
minimaal het minimumloon volgens de Wet op het  
minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).  
Voor meer informatie zie www.stab.nl. Bij garantstellin
gen voor meerdere personen kunnen aanvullende en/of 
meerdere garantverklaringen worden gevraagd.

5.
Welke documenten hebt u nodig?

Bewijsstukken die aantonen dat u een toereikende  •	
medische reisverzekering hebt (zie ook hoofdstuk 6). 
Let op! Voor een transitvisum voor luchthavens (Avisum) geldt geen 
verplichte medische reisverzekering.
Reserveringsbewijs van de reis.•	
Documenten die de terugkeer naar uw eigen land of land •	
van bestendig verblijf aannemelijk kunnen maken. 
Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, inschrijving 
schoolgaande kinderen, een eigendomsbewijs eigen 
woning en/of overige onroerende goederen.
Twee pasfoto’s.•	

Let op! Een ambassade of consulaat kan altijd extra documenten of 
stukken van u vragen.
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Een visum kort verblijf kunt u aanvragen bij de Nederlandse 
ambassade of het consulaat in uw land. Meestal is dit het 
land buiten het Schengengebied waar u woont.

Let op! Als het hoofddoel van uw reis een ander Schengenland is dan 
Nederland, moet u bij de ambassade van dat Schengenland de visum
aanvraag indienen. Voorbeeld: U wilt voor familiebezoek 2 maanden 
naar Duitsland en daarnaast wilt u voor 2 dagen naar Nederland.  
Het hoofdreisdoel is in dit voorbeeld Duitsland. U moet dan het visum 
bij de Duitse vertegenwoordiging aanvragen. Als niet is vast te stellen 
welk land de hoofdbestemming is (daarbij kan zowel naar het doel als 
de duur van het verblijf worden gekeken), dan is de ambassade van het 
land waar u het eerst naartoe reist bevoegd uw aanvraag in behande
ling te nemen.

Een aanvraag voor een visum kort verblijf moet u persoon
lijk op de Nederlandse ambassade of het consulaat indie
nen. Vergeet niet de bij hoofdstuk 5 genoemde stukken en 
documenten mee te nemen.

Boek uw reis definitief als u de positieve beslissing van de 
Nederlandse ambassade of het consulaat hebt ontvangen. 
Voordat u het visum krijgt, worden de geldigheid van uw 
paspoort en het bewijs van uw geboekte terugreis 
gecontroleerd.

U bent verplicht om een toereikende medische reisverzeke
ring af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repa
triëring om medische redenen of dringende medische zorg 
(bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken. 
U moet de verzekering afsluiten in het land waar u uw 
(vaste) woon of verblijfplaats hebt. 

De medische reisverzekering moet voor het hele Schengen
gebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van  
€ 30.000,. De medische reisverzekering moet de gehele 
duur van het verblijf geldig zijn. Het bewijs van de originele 
verzekeringspolis moet u of bij de indiening van de aan
vraag, of pas bij afgifte van het visum laten zien. Dit is 
afhankelijk van de mogelijkheden in uw land van herkomst 
om de gemaakte kosten voor een afgesloten verzekering 
terug te krijgen wanneer uw visumaanvraag niet wordt 
goedgekeurd. Informatie over de in uw land geldende situ
atie kunt u krijgen bij de Nederlandse ambassade of het 
consulaat.

Geldigheidsduur van het visum

Het visum wordt in principe afgegeven voor de duur waar
voor u het hebt aangevraagd. Ook wordt de datum van in 
en uitreis op uw vliegticket gecontroleerd. Het aantal dagen 

dat u in het Schengengebied mag verblijven is op de sticker 
vermeld in de rubriek ‘duur verblijf ’. In de rubriek ‘vanaf ’ is 
de datum vermeld waarop de geldigheid van het visum 
ingaat. Vanaf die dag mag u het Schengengebied inreizen. 
Vóór die datum is het visum nog niet geldig. In de rubriek 
‘tot’ is de datum vermeld waarop de geldigheid van het 
visum eindigt. Na die datum is het visum niet meer geldig. 
Zodra u voet op Nederlandse bodem zet, gaat het aantal 
dagen tellen dat in de rubriek ‘duur verblijf ’ is ingevuld.

Ook kan aangegeven staan voor welk land of welke landen 
het visum geldig is. De term ‘Schengenstaten’ betekent dat 
uw visum voor het gehele Schengengebied geldig is. 
Wanneer op het visum het volgende vermeld is: “BE, NL, 
LU”, dan is het visum alleen geldig voor de Beneluxlanden.

6.
Aanvraagprocedure
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Als u in Nederland bent aangekomen, moet u zich binnen  
3 werkdagen melden bij de vreemdelingenpolitie in de 
plaats waar u tijdelijk verblijft.

Let op! Als u niet voldoet aan deze meldingsplicht, bent u strafbaar.

Bij verblijf in een hotel hoeft u zich niet te melden bij de 
vreemdelingenpolitie. Als u korter dan 3 dagen in 
Nederland bent, geldt deze verplichting ook niet.

7.
Wat moet u doen bij aankomst in Nederland?
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Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die 
het noodzakelijk maken de duur van uw verblijf in Neder
land te verlengen. Dit kunnen persoonlijke of humanitaire 
redenen (bijvoorbeeld ernstige ziekte) zijn. Verlenging van 
de geldigheidsduur van het visum kan in die gevallen wor
den toegestaan tot een totale verblijfsduur van 3 maanden. 

Verlenging van de geldigheidsduur van het visum van 3 tot  
6 maanden wordt slechts bij uitzondering en in zeer bijzon
dere gevallen toegestaan. Als de geldigheidsduur van uw 
visum verlengd wordt tot boven de 3 maanden, is het alleen 
geldig voor de landen België, Nederland en Luxemburg, of 
alleen voor Nederland. Hierbij mag de totale verblijfsduur 
de 6 maanden niet overschrijden. 

Het verlengen van de geldigheidsduur van uw visum is gratis 
vanwege humanitaire omstandigheden of een overmacht
situatie die u aannemelijk hebt gemaakt. Bij verlenging van
wege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden moet u 
wel leges betalen (zie onder 8).

Vindt u dat u in aanmerking komt voor een verlenging, dan 
moet u contact opnemen met de IND via 0900 1234561  
(€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele 
telefoon). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit 
nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Daarbij infor
meert de medewerker u direct over uw kansen op inwilli
ging van het verzoek. Mocht de medewerker van mening 
zijn dat u (mogelijk) in aanmerking komt voor verlenging, 
dan wordt in overleg met u een afspraak gemaakt. 
Afhankelijk van uw verblijfplaats wordt bepaald naar welk 
INDloket u moet komen. Mocht de medewerker u hebben 
uitgelegd dat u niet in aanmerking komt voor verlenging 
van de geldigheidsduur van het visum dan zal in geval u te 
kennen geeft het hier inhoudelijk niet mee eens te zijn als
nog door de betreffende medewerker voor u een afspraak 
worden gemaakt bij het INDloket voor het indienen van 
een verlengingsaanvraag. Tegen een eventuele weigering 
kunt u overigens bezwaar maken. Meer informatie hierover 
vindt u in hoofdstuk 10.

Let op! Zonder afspraak wordt u niet geholpen aan het INDloket.  
Als u een afspraak hebt, betekent dit niet dat de geldigheidsduur van  
uw visum ook verlengd wordt.

9.
Bijzondere 
omstandigheden

Elke visumaanvraag kost geld. Krijgt u geen visum, dan 
krijgt u geen geld terug. Het visum betaalt u meestal in euro 
of in lokale valuta. In uitzonderlijke gevallen (als de lokale 
munt niet inwisselbaar is) kunt u in een andere valuta beta
len. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Nederlandse 
ambassade of het consulaat. Ook kunnen er extra kosten, 
die de ambassade voor uw visumaanvraag maakt, aan u 
worden doorberekend.

De kosten

Over de kosten van het betalen van een visum vindt u in 
deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de 
kosten zijn, kijk op www.ind.nl of bel 0900 1234561 (€ 0,10 
p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele tele
foon) of kijk op www.minbuza.nl.

Uitzonderingen

De volgende categorieën aanvragers kunnen kosteloos een 
visum kort verblijf verkrijgen, mits zij voldoen aan de 
voorwaarden:

kinderen onder de 6 jaar;•	
leerlingen, studenten, afgestudeerde studenten en bege•	
leidende leraren die een reis ondernemen voor een studie 
of een educatieve training;
wetenschappelijke onderzoekers;•	
vertegenwoordigers van nonprofitorganisaties die 25 jaar •	
of jonger zijn, en die deelnemen aan evenementen,  
georganiseerd door de nonprofitorganisatie;
visumplichtige familieleden van:•	

	 •	 een	burger	van	de	Unie;
	 •	 onderdanen	van	de	EER;
	 •	 onderdanen	van	de	Zwitserse	Bondsstaat.

Let op! Familieleden van Nederlanders zijn niet vrijgesteld van betaling 
van de kosten, behalve als de Nederlander zijn recht op vrij verkeer uit
oefent. Gezinsleden van een persoon met de Nederlandse nationaliteit 
die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, komen 
dan ook niet in aanmerking voor kosteloze verstrekking van visa. 

Nationaliteiten waarvoor het verlaagde tarief geldt

Voor onderdanen van landen waarmee de EU een visum
facilitatieovereenkomst heeft gesloten of zal sluiten, geldt 
het verlaagde tarief van € 35,-. Het betreft hier personen van 
de Russische, Oekraïense, Albanese, Bosnische en 
Moldavische nationaliteit.

8.
De kosten
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Hieronder leest u met welke instanties u te maken kunt  
krijgen als u een visum aanvraagt.

Nederlandse ambassade of consulaat

De officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse over
heid in uw land.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Visadienst kort 

verblijf

De Visadienst kort verblijf behandelt visumaanvragen voor 
kort verblijf die door ambassades of consulaten zijn voor
gelegd. Het doel van deze visumaanvragen kan zijn vrien
den/familiebezoek en/of toerisme. Daarnaast kunnen 
visum aanvragen van artiesten, studenten, stagiaires en 
bezoeken voor een medische behandeling aan de Visadienst 
kort verblijf worden voorgelegd.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Consulaire zaken  

en Migratiebeleid, afdeling Vreemdelingen en Visumzaken 

(DCM/VV)

DCM/VV behandelt visumaanvragen voor kort verblijf voor 
zakenbezoeken, congressen, seminars, sportmanifestaties, 
culturele manifestaties, internationale organisaties,  
politieke zaken en wetenschappelijke bezoeken.  
Daarnaast behandelt DCM/VV visumaanvragen voor kort 
verblijf van onderdanen van de voormalige Sovjet
republieken en visumaanvragen van houders van diploma
tieke en dienstpaspoorten.

Vreemdelingenpolitie

De vreemdelingenpolitie heeft als taak toezicht te houden 
op vreemdelingen in Nederland.

Koninklijke Marechaussee (KMar)

De KMar is belast met de grensbewaking. Bijvoorbeeld op 
Schiphol controleert de KMar uw reisdocument en het daar
in aangebrachte visum. De KMar kan u vragen stellen over 
uw reisdoel en financiële middelen. De KMar heeft de 
bevoegdheid u toegang tot Nederland te weigeren, zelfs als 
u een geldig visum hebt. Zij doet dit in overleg met de IND.

11.
Met welke instanties 
hebt u te maken?

10.
Bent u het niet eens 
met de beslissing?

Als uw aanvraag wordt afgewezen door de Nederlandse 
overheid, kunt u hiertegen bezwaar maken. Namens u kan 
uw wettelijke vertegenwoordiger, bijzonder gemachtigde of 
advocaat dit doen. Als uw referent namens u een bezwaar
schrift indient, moet hij een door u ondertekende schrifte
lijke machtiging kunnen laten zien. In de beschikking wordt 
aangegeven hoe u een bezwaar of beroepschrift kunt indie
nen tegen de beslissing. Lees de beschikking goed door en 
let in het bijzonder op de termijnen waarbinnen u uw 
bezwaar of beroepschrift moet indienen. Meestal moet een 
gemotiveerd bezwaar of beroepschrift schriftelijk worden 
ingediend binnen 4 weken na de dag waarop de beschikking 
aan u bekend is gemaakt. U moet een kopie van de beschik
king meesturen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht 
bij de advocatuur of de rechtshulpverlening.
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België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 
IJsland, Zweden en Zwitserland.

Schengenvisum

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er 
ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum kort ver
blijf of Cvisum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het 
gebied van alle Schengenlanden. Een Schengenvisum is in 
principe maximaal 3 maanden geldig.

Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

Standaardformulier dat gebuikt moet worden als garant
verklaring en als bewijs van  logiesverstrekking bij vrienden 
of familie. Dit formulier kunt u downloaden via www.ind.nl  
of www.minbuza.nl. Sommige gemeenten hebben het  
formulier ook op hun website geplaatst. De referent en/of 
de garantsteller in Nederland vult dit formulier in en laat 
zijn handtekening (en die van zijn partner bij garantstelling) 
op het formulier legaliseren bij de gemeente. Dit formulier 
kan worden gebruikt als document om de visumaanvraag te 
ondersteunen.

Beschikking

Dit is een (schriftelijke) beslissing van de overheid.  
Een vreemdeling die een aanvraag voor een visum heeft 
ingediend, wordt via een beschikking op de hoogte gesteld 
van de beslissing.

Garantverklaring

Een garantverklaring wordt gevraagd als onduidelijk is of  
de vreemdeling zelf voldoende middelen heeft om in het 
levensonderhoud te voorzien tijdens het verblijf in Neder
land. Ook kan in een visumprocedure een garantverklaring 
gevraagd worden om meer zekerheid te krijgen over de  
tijdige terugkeer van de visumaanvrager. In de garantverkla
ring staat dat de kosten die voor de Staat of andere over
heidsinstellingen zijn ontstaan, op de garantsteller van de 
vreemdeling worden verhaald. Voor een garantstelling moet 
u altijd een gestandaardiseerd model/formulier gebruiken. 
De handtekening van de garantsteller moet dan gelegali
seerd worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente, 
waar de garantsteller woonachtig is. Zie in dit kader ook 
‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’.

Garantsteller

De garantsteller is de persoon die garant staat voor de 
vreemdeling die in Nederland verblijft. Als de Nederlandse 
overheid kosten moet maken voor deze vreemdeling, kun
nen deze verhaald worden op de garantsteller.

Referent

De referent is de persoon of de organisatie in Nederland 
door wie u bent uitgenodigd en bij wie u wilt verblijven.  
De referent treedt op als contactpersoon en kan gevraagd 
worden om meer informatie te verstrekken over de achter
gronden bij de visumaanvraag. De referent kan ook garant
steller zijn.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Dit is een soort visum waarmee een vreemdeling naar 
Nederland kan reizen om hier een verblijfsvergunning aan 
te vragen. Voordat de mvv wordt verstrekt, wordt gecontro
leerd of de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden om in 
Nederland te verblijven. De mvv wordt aangevraagd en uit
gereikt op een Nederlandse ambassade of het consulaat.

Schengen

In 1985 en 1990 ondertekende een aantal lidstaten van de 
Europese Unie het Verdrag van Schengen en de Schengen 
Uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben 
onder meer gezorgd voor een vrij personenverkeer in het 
zogeheten Schengengebied dat nu wordt gevormd door: 

12.
Toelichting begrippen
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Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen?  
Dan kunt u terecht op www.ind.nl of bij de Nederlandse 
ambassade of het consulaat in het land waar u woont. 
Contact opnemen met de IND kan op verschillende 
manieren.

Telefoon

De IND is bereikbaar via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de 
kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) op werk
dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt 
u +31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet 
bereikbaar). 

Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw lopende 
aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat:

Vnummer, indien bekend•	
naam en voornaam (eventueel meisjesnaam)•	
geboorteplaats en geboortedatum•	
nationaliteit•	

Brief of e-mail

Algemene vragen
Immigratie en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE  Rijswijk
Email: voorlichting@ind.minjus.nl

Vragen over visa
Immigratie en Naturalisatiedienst
Unit Visadienst
Postbus 3109
2280 GC  Rijswijk

Bezoek

U kunt ook terecht bij een INDloket. Hiervoor hoeft u  
geen afspraak te maken. Kijk op www.ind.nl voor de dichtst
bijzijnde vestiging.

Klachten

Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND 
bent behandeld, adviseren wij u te kijken op www.ind.nl > 
Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een klacht indienen. 
Hier vindt u een klachtenformulier. Dit formulier kunt u 
invullen, printen en per post sturen naar:
Immigratie en Naturalisatiedienst
Postbus 5805
2280 HV  Rijswijk

Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar 
bovenstaand postadres.
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het tele
foonnummer is 070 779 54 40.

Wonen, werken of studeren in Nederland

In deze publicatie vindt u alleen informatie van de IND.  
Gaat u in Nederland wonen, werken of studeren, dan moet 
u ook zaken regelen met andere onderdelen van de 
Rijksoverheid. Op de website www.newtoholland.nl vindt u 
wat u moet regelen, met welke overheidsinstantie en op 
welk moment.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de 
IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de 
gegevens van u verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen 
of u in aanmerking komt voor een machtiging tot voorlopig 
verblijf of een verblijfsvergunning. De minister van Justitie 
is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze 
gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen 
naar de IND, Postbus 1200, 2280 CE  Rijswijk. U kunt hier 
ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gege
vens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw  
persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te 
schermen.

13.
Meer informatie
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Afghanistan
Algerije
Angola
Armenië
Azerbeidzjan
Bahrein
Bangladesh
Belize
Belarus
Benin
Bhoetan
Bolivia
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Centraal Afrikaanse Republiek
China
Colombia
Comoren
Congo (Brazzaville)
Congo, Democratische Republiek
Cuba
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Ecuador
Egypte
Equatoriaal Guinee
Eritrea
Ethiopië
Fiji Eilanden
Filippijnen
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Grenada
Guinee
GuineeBissau
Guyana
Haïti
India
Indonesië
Irak
Iran
Ivoorkust
Jamaica
Jemen
Jordanië

Kaapverdië
Kazachstan
Kameroen
Kenia
Kirgizië
Kiribati
Koeweit
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libië
Madagaskar
Malediven
Malawi
Mali
Marokko
Marshall Eilanden
Mauritanië
Micronesië
Moldavië
Mongolië
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nepal
Niger
Nigeria
NoordKorea
Noordelijke Marianen
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Pakistan
Palau
Papoea Nieuw Guinea
Peru
Qatar
Russische Federatie
Rwanda
Salomons Eilanden
Samoa (West)
SaoediArabië
Sâo Tomé en Principe
Senegal
Siërra Leone
SintLucia
SintVincent en de Grenadinen

Soedan
Somalië
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Timor Leste
Toerkmenistan
Togo
Tonga
Trinidad Tobago
Tsjaad
Tunesië
Turkije
Tuvala
Verenigde Arabische Emiraten
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
ZuidAfrika

Bijlage 1: Visumplichtige landen voor  
een verblijf van maximaal 3 maanden
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Onderdanen van EU/EER-landen zijn  
vrijgesteld van de visumplicht

Albanië*
Andorra
Antigua & Barbuda
Argentinië
Australië
Bahamas, de
Barbados
BosniëHerzegovina*
Brazilië
Brunei
Canada
Chili
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Hongkong (houders van BNO (British 
  National Overseas) paspoort en houders 

van Hong Kong SARpaspoorten (Special 
Administrative Region))

Israël
Japan
Kroatië
Macedonië (voormalige Joegoslavische 
 Republiek)*
Maleisië
Mauritius
Mexico
Monaco
Montenegro*
Nicaragua
NieuwZeeland
Panama
Paraguay
San Marino
Servië*
Seychellen
Singapore
Sint Christopher en Nevis (St. Kitts)
Spanje
Taiwan (Republiek China)**
Uruguay
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigde Staten van Amerika
ZuidKorea
Zwitserland

* Onderdanen van Albanië, BosniëHerzegovina, 
Macedonië, Montenegro en Servië zijn in beginsel 
niet visumplichtig indien zij in het bezit zijn van een 
biometrisch paspoort. Wanneer zij beschikken over 
een oud, nietbiometrisch, paspoort zijn zij echter 
wel visumplichtig. Voor hen geldt dan wel een ver
laagd tarief.
** Onderdanen van Taiwan zijn vanaf 1112011 niet 
visumplichtig als in het paspoort ook het nummer 
van de identiteitskaart is opgenomen.

Deel 1: luchthaventransit visumplichtige 
landen voor Schengenlanden

Afghanistan
Bangladesh
Congo, Democratische Republiek
Eritrea
Ethiopië
Ghana
Irak
Iran
Nigeria
Pakistan
Somalië
Sri Lanka

Deel 2: luchthaventransit visumplichtige 
landen voor Benelux-landen

Angola
Colombia
Gambia
Guinee
GuineeBissau
Nepal
Soedan
Sierra Leone
Syrië

Bijlage 2: Niet-visumplichtige landen voor  
een verblijf van maximaal 3 maanden

Bijlage 3: Luchthaven-
transit visumplichtige 
landen

Wijzigingen voorbehouden. De meest recente  
gegevens zijn te vinden op de site van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl.
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